Gminny Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2016 - terminy rozgrywek
Do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 2016 zgłosiło się 10 sołectw:
Konopnica, Kurzeszyn, Niwna, Pukinin, Wilkowice, Byszewice, Matyldów, Lutkówka,
Rogówiec i Boguszyce. W dniu 23 maja 2016 roku odbyło się losowanie do grup
rozgrywających Turniej.

GRUPA I
Termin rozgrywek:
03.06.2016 godz. 16³⁰
1. Konopnica
2. Pukinin
3. Rogówiec
4. Boguszyce

GRUPA II
Termin rozgrywek:
04.06.2016 godz. 16ºº
1. Niwna
2. Kurzeszyn
3. Byszewice

GRUPA III
Termin rozgrywek:
04.06.2016 godz. 16ºº
1. Matyldów
2. Wilkowice
3. Lutkówka

Wszystkie mecze odbywać się będą na boisku „ORLIK” w Pukininie.
Zwycięzcy grup wchodzą do finału .
W sobotę grupy II i III będą grały naprzemiennie.

Finał Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną
odbędzie się 5 czerwca 2016 roku o godzinie 15ºº.

Regulamin Gminnego Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną - 2016
Organizator Gmina Rawa Mazowiecka
1. Uczestnictwo :
- zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników z sołectwa ,
które reprezentuje
(5
zawodników w polu , 1 bramkarz i maksymalnie 6 zawodników
rezerwowych)
- zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ,
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w turnieju , a osoby od 16 do 18 roku życia oświadczenie
rodziców o braku przeciwwskazań do udział w turnieju .

2. Zawody rozgrywane będą według przepisów PZPN dla halowej piłki
nożnej.
3. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości
zgłoszonych zespołów.
4. Zmiany – systemem hokejowym , Podczas zmiany zawodnik może
wejść na boisko dopiero wtedy , gdy jego partner z zespołu opuści
plac gry . Zmiany przy linii środkowej boiska .
5. Obowiązuje jednolity strój sportowy ( obuwie sportowe płaskie lub
z małymi koreczkami tzw. śnieżynki )
6. Zawody rozegrane zostaną piłką nr 5.
7. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza : ręką lub nogą w
obrębie własnej połowy boiska ( dotyczy piłki wychodzącej poza
linię końcową boiska ) .
8. Auty wrzucane rękoma .
9. Sędzia może ukarać zawodnika karami : mniejszą – 2 min. i większą
– 5 min.
z możliwością pokazania czerwonej kartki.
10. Bramkarz może łapać piłkę w wyznaczonym polu karnym .
11. Zabrania się gry wślizgiem.
12. Nie obowiązuje przepis o „spalonym”
13. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry , zawodnicy
drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej 5 m od piłki
14. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m od bramki
15. Punktacja : wygrany mecz – 3 pkt.
remis
– 1 pkt.
przegrany mecz – 0 pkt.
16. We wszystkich sprawach dotyczących zawodów , a nie ujętych
w regulaminie decyzje podejmuje organizator .

